
Navodila za delo na daljavo:  7. teden: od 4. 5. do 8. 5. 2020 

V tem tednu se še vedno pripravljaš na govorni nastop. Spoznal boš še 

pesem in se spomnil na določene zakonitosti pesmi (poezije). 

Predmet: SLOVENŠČINA - pesem 

- Učim se: 

- opisati zgradbo pesmi; 

- zaznavati rime, členjenost besedila. 

1., 2. ura:  

1. NALOGA: Kaj je pesem? Oglej si PPT Pesem. 

V zvezek napiši naslov PESEM. Opravi nalogo, ki jo najdeš na PPT-ju 

(Poiščimo rime.). 

2. NALOGA: Preberi pesem Krokodili (glej spodaj). 

V zvezek zapiši naslov pesmi in avtorja. 

Prepiši vprašanja in odgovori oz. opravi naloge. 

1. Besedilo Krokodili je pesem.   

Utemelji. Kaj je značilno za pesem? ________________________  

2. Ali se pojavi v vsaki kitici pesmi rima? DA  NE 

3. Napiši  tri (3)besede, ki se rimajo z besedo krokodili. 

4. Koliko kitic ima pesem? Koliko verzov je v kitici? 

5. Katere besedne zveze se ponovijo v vsaki kitici? __________ 

6. Verjetno si že slišal, da je nekdo točil krokodilje solze. Kaj misliš, to 

pomeni? Zapiši pravilni odgovor. 

a) Da je močno jokal. 

b) Da je z jokom kazal lažno, narejeno žalost in sočutje. 

c) Da je prešteval solze krokodilu. 

  

7. Besedilo govori o (izberi in zapiši pravilni odgovor): 

a) življenju krokodilov; 

b) težavah treh krokodilov; 

c) domotožju; 

d) potovanju treh krokodilov. 

 

8. So se krokodili rešili? Izpiši besedno zvezo, s katero boš utemeljil svoj 

odgovor. 

  

9. Predstavljaj si, da so se trije krokodili srečno vrnili domov. Ti si eden izmed 

njih in pripoveduješ svoji mami, zakaj ste odšli od doma in kaj se vam je na 

poti zgodilo.  

Napiši v zvezek približno 10 povedi. Uporabi domišljijo! 



10. Če želiš, ilustriraj. 

11. Če želiš, napiši pesem. Naslov si izmisli sam. Uporabi kakšno rimo in pazi 

na obliko zapisa pesmi. 

Zapis v zvezku fotografiraj in ga pošlji svojemu učitelju ali učiteljici. 

Učim se:  

- Čim bolj samostojno pripraviti govorni nastop.  

- Načrtovati dober govorni nastop in upoštevati priporočila.  

- Napisati ustrezno, razumljivo in pravilno besedilo za nastop.  

- Razložiti, kako sem se pripravil na nastop.  

3. in 4. URA  

 

NALOGA:  

Pripravljaj se na govorni nastop. 

  

DOKAZ O UČENJU: Besedilo pošlji v pregled učitelju. Če imaš možnost, ga 

napiši tudi na računalnik in pošlji.  

 

 

 

Niko Grafenauer: Krokodili 

 

 

 


